Palavra Fest
1a. Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 12 – CIRCUNSTÂNCIAS DO NASCIMENTO DE ISAQUE
Nome:_______________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: _______________________ /_____________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Atenção NOVAKIDS: O Palavra Fest 2019 já começou!
Durante as próximas 3 semanas sua criança terá o desafio de decorar: Tiago 4:1-12 e Tiago 5:13-18
Quem decorar participará de BRINCADEIRAS e SORTEIOS no Novakids onde poderão ganhar prêmios. Quanto
mais versículos decorar, mais chance terá de ganhar. A criança pode falar tudo de uma vez ou parcelar. Também
pode decorar todos os versículos do Palavra Fest para ter mais chances.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação nas próximas 3 semanas, ganhará o Prêmio final
do Palavra Fest. Vamos lá! Nesta primeira semana você irá memorizar:
Tiago 4:1-6 (anexo).

SEGUNDA-FEIRA
1. Abraão continuava a sua jornada de peregrinação. Ele partiu dos Carvalhos de Manre para a
região do Neguebe e foi viver entre Cades e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar, a principal
cidade dos filisteus. Encontre 7 diferenças nas imagens abaixo.

2. Abraão tinha medo de morrer. Por isso continuou com a mentira de que Sara sua mulher era sua
irmã. Sara era meia-irmã de Abraão, mas ele não falou que ela era sua esposa. Lembra o que é
mentira? Marque X nas respostas certas.
Mentira é...
(

) Dar uma informação errada ou incompleta.

(

) Falar tudo sem esconder nada.

(

) Esconder uma informação e deixar a pessoa acreditar.

3. Deus tinha um plano para Abraão e Sara. Ele não deixaria que ninguém o matasse. Porque
Abraão fazia parte da promessa de uma grande nação. Eles não precisavam ter mentido. Por isso,
Deus falou o que ia acontecer a Abimeleque. Leia Gênesis 20:3 e pinte os balões com o que Deus
falou.

Você morrerá!

Você é um
cara de
sorte.

Falando com Deus: Deus, me ajuda a sempre falar a verdade.

A mulher que
tomou é
casada.

TERÇA-FEIRA
1. Deus falou com Abimeleque no sonho e disse: "Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim
e por isso não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela, caso
contrário todos os seus morrerão”. Leia Gênesis 20:9 e 12 e complete a conversa.
Na verdade, ela é minha irmã
O que __________ conosco?

por ____________ de pai,

Em que foi _______________

mas não por parte de mãe, e

contra ti?

veio a ser minha
_______________.

2. Abimeleque devolveu Sara a Abraão e
também deu muitos presentes a ele:
ovelhas e bois, servos e servas e mil
peças de prata. Ele ainda ofereceu a sua
terra para Abraão e Sara ficarem onde
quisessem. Pinte a cena.

3. Depois de um tempo Deus provou que não esquece de suas promessas. O Senhor foi bondoso
com Sara. Ela engravidou de Abraão na velhice, na época escolhida por Deus. Coloque as
palavras na ordem certa e descubra o que podemos aprender sobre Deus.
diz (4)

Deus (1)

_________________________________________
_________________________________________

cumpre (2)

o que (3)

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a esperar o seu tempo.
QUARTA-FEIRA

1. Abraão estava muito feliz com seu filho e deu ao
menino o nome de Isaque, como Deus tinha
mandado. Depois de oito dias, o menino foi
circuncidado, conforme a ordem recebida de Deus.
Abraão tinha cem anos de idade, quando nasceu
Isaque. Ligue os pontos e pinte a cena.

Deus sempre faz o que promete. Ele tem um
plano para ser realizado no tempo certo.

2. Sara disse: "Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo". Fazer o
impossível é algo que Deus faz todo o dia. Cubra os pontos e descubra como Isaque nasceu.

3. Isaque cresceu e foi desmamado. No dia em que ele foi desmamado, Abraão fez uma grande
festa. Sara viu que Ismael estava rindo de Isaque. Existem dois tipos de riso. Leia abaixo e depois
ligue até a imagem o tipo de risada de Ismael para Isaque.

Zombaria

O que Ismael fez não foi correto.
O que será vai acontecer?

Alegria

Falando com Deus: Deus, eu sei que todas as coisas acontecem no teu tempo.
QUINTA-FEIRA
1. Ismael zombou de Isaque. Pinte de preto os quadrados e coloque as letras dos círculos nos
espaços abaixo para completar a lição.
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Zombaria é ___ ___ ___ ou tirar sarro daquilo que Deus ___ ___ ___ ___ ____. Deus não
____ ____ ____ ____ ____ ____ zombaria.
2. Deus detesta a zombaria. A Bíblia conta que existiu um
profeta de Deus chamado Eliseu. Ele saiu de Jericó e foi para
Betel. No caminho, alguns meninos começaram a zombar dele,
gritando: "Suma daqui, careca!". Observe a cena e leia 2 Reis
2:24 e marque X no que aconteceu.
( ) Duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e
dois meninos.
( ) Duas ursas saíram do bosque e deram um abraço forte nos
meninos.
Deus não tolera a zombaria. Ele sabe que isso machuca as pessoas.
Cuidado! Não zombe de ninguém!

3. Sara viu que Ismael estava zombando de Isaque. Ela foi
até Abraão e pediu que ele mandasse Hagar e Ismael
embora. Abraão ficou com o coração perturbado porque
Ismael também era seu filho. Por isso, ele foi falar com
Deus. Pinte a cena.

Falando com Deus: Deus, eu não quero zombar de ninguém.
SEXTA-FEIRA
1. Deus disse para Abraão que Isaque era o filho da promessa. Mas que não iria abandonar
Ismael. Ele prometeu fazer de Ismael um povo, afinal era seu filho também. Abraão obedeceu e na
manhã seguinte mandou Hagar e Ismael embora. Mas antes, entregou duas coisas. Leia Gênesis
21:14 e escreva a resposta no lugar certo.

_____ ______ ______

_____ ______ ______ _____

2. Eles ficaram vagando pelo deserto de Berseba. Quando
acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de
um arbusto, em seguida se afastou e sentou-se a certa
distância. Fez isso, pensando: "Não quero assistir à morte
do menino". E ali ficou ela, chorando amargamente. Hagar
estava triste ou feliz? Marque um X na resposta certa.

3. Deus ouviu o choro do menino. Um anjo de Deus falou com Hagar e disse que Deus faria dele
um grande povo. Assim os dois sobreviveram. Leia Gênesis 21:19 e circule o que Hagar viu depois
de falar com o anjo.

Cacto para fazer sombra

Fonte de água

Camelo para andar

Deus estava cuidando de Abraão e sua família. Muitas coisas iriam acontecer.
Não falte o Kids para saber tudo!
Falando com Deus: Deus, eu sei que o Senhor sempre cuida de mim.

